PUBLIEKE VERSIE

BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT
Auditoraat

Boek IV Wetboek van Economisch Recht - Bescherming van de Mededinging - Wet van 2 mei 20191,
artikel IV.70, § 3 Boek IV
-

Zaak nr. MEDE-C/C-21/0020: Belgian Pork Group NV / Van Bogaert BV
Vereenvoudigde procedure - Beslissing nr. BMA-2021-C/C-19-AUD van 29 oktober 2021
1. Op 18 oktober 2021 ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit (hierna
“BMA”) een aanmelding van een concentratie in de zin van artikel IV.10, § 1 van de wet van 2 mei
2019 houdende wijzigingen van boek I “Definities”, van boek XV “rechtshandhaving” en vervanging
van boek IV “Bescherming van de mededinging” van het Wetboek van economisch recht (hierna “
WER”).
2. De voorgenomen concentratie betreft het verwerven van uitsluitende zeggenschap over Van
Bogaert BV door Belgian Pork Group NV.
3. De aanmeldende partij heeft toepassing gevraagd van de vereenvoudigde procedure zoals bepaald
in artikel IV.70, § 1 WER.
4. Belgian Pork Group NV, met maatschappelijke zetel te Ommegang West 9, 8840 Westrozebeke en
ondernemingsnummer 0878.201.178, maakt deel uit van een Belgische groep van ondernemingen die
actief is in het slachten, versnijden, uitbenen en bewerken van vers varkensvlees.
5. Van Bogaert BV, met maatschappelijke zetel te Poldergotestraat 28, 9240 Zele en
ondernemingsnummer 0873.676.624, is gespecialiseerd in het uitbenen van reeds versneden stukken
varkensvlees (waaronder hammen) afkomstig van varkenskarkassen. Vervolgens verkoopt Van
Bogaert deze producten als vers (versneden en uitgebeend) varkensvlees aan haar afnemers. Het gaat
niet om standaard producten, maar om producten specifiek op maat van de wensen van de klant.
6. De voorgenomen concentratie beoogt de verkrijging van uitsluitende zeggenschap door Belgian
Pork Group NV door overname van 100% van de aandelen in Van Bogaert NV.
7. Uit het onderzoek van de aangemelde operatie blijkt dat de voorgenomen concentratie valt binnen
het toepassingsgebied van boek IV WER en categorie II. 1. c) i) en ii) opgenomen in de nadere regels
voor een vereenvoudigde aanmelding van concentraties zoals goedgekeurd door de Algemene
Vergadering van de Raad voor de Mededinging op 8 juni 20072.
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8. Zoals bepaald in artikel IV.70, § 3 WER, stelt de auditeur vast dat aan de voorwaarden voor
toepassing van de vereenvoudigde procedure is voldaan en dat de aangemelde concentratie geen
aanleiding geeft tot verzet.
9. Conform artikel IV.70, § 4 WER dient deze brief te worden beschouwd als een toelatingsbeslissing
van het Mededingingscollege in de zin van artikel IV.66 § 2, 1° WER.

De auditeur,

Charlotte Delmeire
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